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Een Verwarde Boel.
Aan de groote bankiers heeft men gevraagd 

of ze niet eenige dozijnen miljarden zouden 
willen leenen aan Duitschland, opdat dit land 
zijne schulden zou kunnen betalen om zich 
wederom op te helpen door het werk.

De bankiers hebben geantwoord : We zullen 
de zaak eens onderzoeken.

Zij hebben de zaak onderzocht ; ’t is te 
zeggen ze hebben onderzocht van hoeveel mil- 
jards Duitschland in staat is in interesten en 
de afkorting op te brengen.

Ze hebben uitgerekend dat Duitschland de 
jaardoodingen kan betalen van 60 tot 70 miljard
— meer niet.

Maar volgens het vredeverdrag van Versailles 
moet Duitschland 132 miljards betalen!..

Kortom, men bestudeert nu die zaak en de 
bankiers zijn weer naar huis gegaan, tot dat 
de konferentie van den Haag eenen beteren 
uitweg gevonden hebbe, en hen terug roept.

lntusschen blijft het te betreuren dat de 
konferentie van Genua zoo weinig uitslag heeft 
geleverd.

*
* *

 ̂Toen Lloyd Qeorge van de konferentie van 
Genua te huis kwam heeft hij aan de Engelsche 
Kamer gezegd :

Het Russische vraagstuk dat te Genua be
handeld werd heeft de konferentie beheerscht. 
Te Genua bevonden zich de afgevaaadigden 
van Rusland, van het Russische volk, en men 
mag ze aanzien voor al wat men wil, het is 
met hen dat men moet onderhandelen, gaarne 
of niet.

Het is door hunne tusschenkomst alleen dat 
men toegang kan hebben tot de schatten welke 
Ruslattë bevat.

Wat wil Rusland P
Terugtrekken met zijn miljoen en half sol

daten dat h'it onder de wapens heeft, of morgen 
vooruitrukken met de vier miljoen mannen die 
het in reserve heeft ?

Het verdrag van Rapallo heeft als een weer
licht een akelig licht over de wereld geworpen, 
die aantoont dat men Rusland niet aan zijn 
lot mag overlaten.

Dat Russisch-Duitsch akkoord, zegt Lloyd 
George is eene groote dwaling vanwege Duitsch
land.

Duitschland en Rusland zijn, onder oogpunt 
van grondgebied, van bevolking en van slui
merende krachten, twee van de grootste natiën 
der wereld, en ze zijn bewust van hunne 
meerderheid in vergelijking bij de andere vol
keren die nu op hen den voorrang hebben.

Terwijl een dezer twee landen alle natuur
lijke grondstoffen bevat, namelijk Rusland, 
bezit het andere, Duitschland, al de hulpmiddelen 
der vakkennissen en der wetenschappelijke be
hendigheid.

Ziedaar de mogelijkheden welke men moet 
in aandacht nemen en ik wensch dat mijne 
waarschuwing van dezen dag, onder dat opzicht, 
binnen eenige jaren niet zullen moeten herhaald 
worden. Het behoort aan de Staatsmannen de 
toekomst te voorzien ; het gevaar te berekenen 
welke zij bevat en voorop maatregelen te nemen.

De heer Lloyd George zegde vervolgens 
dat hij evenals al de Engelsche Staatsmannen, 
die aan de konferencie van Genua deelgenomen 
hebben, van gevoelen is dat men om wille 
van den vrede der wereld, tot eene overeen 
komst met de Sowjetsregeering moet komen.

Dat is noodig om Rusland uit de ellende te 
redden ; noodig om Rusland in staat te stellen 
mede te werken om in de behoeften der wereld 
te voorzien en om de rampen welke in de 
toekomst dreigen, te vermijden.

De Russen, zegt ^loyd| George, begrijpen 
heel wel dat zij zich in eenen moeilijken toestand 
bevinden. Zij hebben het oude politiek stelsel, 
gesteund op den persoonlijken eigendom afge
schaft dat overal elders nog in voege is Ze 
voelen dat ze de hulp der andere volken noodig 
hebben, en weten dat die volken intrest zullen 
vragen en waarborgen voor het geld dat ze 
aan Rusland willen verschaffen.

Daarom willen ze de schulden van het oude 
Rusland wel erkennen en middelen in 't werk 
stellen om ze af te leggen. Maar !... om te 
kunnen afkorten of interest betalen, moet de 
ekonoinische toestand van Rusland verbeterd 
zijn, en moest Rusland eerst geld krijgen van 
elders.

Engeland, zegde Lloyd George, heeft altijd 
van ten onder gekomen landen geeischt dat 
zij hunne oude schulden zouden erkennen ; 
het schold de verachterde interesten kwijt ; 
somtijds heeft het ’t bedrag der schulden ver
minderd.

De Russen hebben ons gevraagd hoeveel 
geld wij hun zouden willen voorschieten ; — 
wij hebben geen bepaald antwoord gegeven

Van hunnen kant vragen zij vijf miljard 
pond sterling of 125 miljard fr vergoeding, 
voor de schade in Rusland gedurende den oorlog 
veroorzaakt.

Wij hebben die aanmatiging niet aangenomen 
maar we hebben gezegd bereid te zijn het 
geld kwijt te schelden dat wij aan Rusland 
binst den oorlog verschoten hebben.

Het antwoord dat de Russen aan de Bond- 
genooten gegeven hebben is onvoldoende, maar 
ik meen dat er bestanddeelen genoeg in zijn 
omj het voortzetten der onderhandelingen toe 
te laten.

Het komt er op aan, heeft Lloyd George 
ten slotte gezegd, eenen nieuwen oorlog in 
Europa te beletten. Het Roode Russisch leger 
telt 1.450 000 man samengetrokken op de grenzen 
van Polen en van Bessarabie.

Die samentrekkingen maakten een gevaar 
uit en het is om dat gevaar te doen verdwijnen 
dat 34 natiën het verdrag van niet-aanval getee- 
kend hebben.

Alle volkeren verlangen naar den vrede ; de 
mislukking der konferentie van Genua zou een 
treurspel zijn voor Europa ; een goede uitslag 
echter zou van het grootste belang zijn voor 
den vrede in de wereld.

*
* *

Het schijnt wel dat men er ten slotte zal 
moeten toe overgaan die woorden van Lloyd 
George in ernstige aandacht te nemen.

Ze zijn koud en onverbiddelijk maar zij 
vertolken den toestand der harde wezenlijkheid,

De wereld kan door niets anders heropge- 
beurd worden dan door werken en sparen.

En de strekking der menschen is : langsom 
minder werken en langsom meer geld uitgeven

Dat is juist het omgekeerde.
Als de groote bankiers der wereld zeggen 

dat ze Duitschland maar goed kennen voor 
60 tot 70 miljard in plaats van voor 132, 
mag men daaruit besluiten dat Duitschland 
zich daarop zal steunen om vprminderine van 
zijne oorlogschulden te bekomen.

De groote wereldpolitiekers mogen zeggen 
dat zij de wereld in eenen lekkeren toestand 
hebben gebracht.

Hoe staan de zaken ?
De bankierskommissie heeft hare zittingen 

verdaagd Hunne werkingen en de uitslag tot 
denwelken zij gekomen zijn wordt veel besproken 
en beknibbeld en meestal onjuist voorgesteld.

Hoe zit eigénlijk de zaak ineen ? ’t Is heel 
eenvoudig, zegt « La Libre Belgique. » Men 
houdt er aan dat Duitschland aan zijne ver
plichtingen voldoe ; dat is voor het oogenblik 
de grootste bekommernis der overwinnaars, 
en voornamelijk van de landen die, tengevolge 
van den oorlog in een uiterst kritischen finan- 
tieelen toestand zijn geraakt, namelijk Frankrijk 
en Belgie. Men wil dus dat Duitschland betale, 
doch er hem anders niet kunnende toe brengen, 
heeft men er aan gedacht aan Duitschland de 
middelen te verschaffen, door eene internationale 
leening. Het is eene uitkomst zooals een andere 
doch deze die het initiatief derzelfde hebben 
genomen hadden ook moeten de gevolgen 
voorzien, die hen thans tegen de borst stuiten.

De bankiers inderdaad zeggen : Men vraagt 
om geld voor te schieten. Wij onderzoeken 
de kwestie als “  bankiers ,, en niet als Staats
mannen W ij bekommeren ons niet met hetgene 
Duitschland u schuldig is : dat is onze zending 
niet. W ij zien eenvoudigweg als voorzichtige 
en bevoegde zakenmannen “ hoeveel,, wij zouden 
kunnen voorschieten en ons onderzoek heeft 
uitgemaakt dat wij krediet kunnen verleenen 
ten bedrage van 50 °/0 der totale schuld van 
Duitschland, maar ook niet meer. »

Dat wil geenszins zeggen dat de bankiers 
de Duitsche schuld willen vermeerderen, maar 
enkel en alleen dat zij geld willen voor schieten 
niet tot een genoegzaam bedrag voor het af
betalen dier schuld, zooals zij door de ver
dragen is vastgesteld, maar enkel tot het bedrag 
van 50 0/0. Daarom wordt er van de overige
50 O/o aan Duitschland niets kwijtgescholden.

Er werd aan de bankiers gevraagd : Hoeveel 
kunt gij leenen ? Het antwoord is gekomen 
en niemand van dezen die de tusschenkomst 
der internationale finantie hebben voorgesteld, 
kon verwachten dat de bankiers de volledige 
schuldvordering op zich zouden nemen

Frankrijk is niet tevreden over het antwoord 
der financiemannen, niet omdat dezelve eene 
toegeving aan Duitschland daarstelt, maar uit 
vrees dat gezegd antwoord verkeerd zou worden 
uitgelegd en de schuldenaar er valsche gevolg
trekkingen en hoop zou in putten.

Zulks is .mogelijk doch dan moest men niet 
begonnen hebben aan iets dat onvermijdelijk 
tot de verkregen uitkomst leiden moest.

De feiten dienen klaar en duidelijk gemaakt 
te worden en alle misverstand uit den weg 
geruimd, zoodat Duitschland genoodzaakt weze 
den toestand in te zien zooals hij is en er 
onmogelijk verkeerde uitleggingen kunnen aan 
geven.

Duitschland trekt onvoormijdelijk voordeel 
uit de onophoudelijke fouten zijner schuldeischers 
die bijzonder zijne geslepenheid en kwaden 
wil in de hand werken.

Ken bekroond antwoord.
Een Ainerikaansch dagblad, stelde als prijs

vraag : « Wat zullen we van onze dochters 
maken ? »  De « Opvoeder » neemt het beste 
antwoord over.

Wat zullen we van onze dochters maken

Eerst en vooral Christenen, vervolgens zult 
gij haar een goed en grondig onderricht geven.

Leert haar een passend maal bereiden, was- 
schen, strijken, kousen stoppen, knoppen aan
zetten, haar eigen kleederen snijden, haar brood 
bakken.

Doet haar verstaan dat een katoenen kleed, 
dat men betaalt heeft beter staat dan een 
zijden kostuum waar nog schuld op rust.

Zegt haar dat een frank uit honderd cen
tiemen is samengesteld, en dat men niet meer 
mag uitgeven dan men heeft.

Houdt haar dikwijls voor} oogen, dat een 
eerzaam werkman, met een voorschoot en in 
hemdsmouwen, honderd maal meer te achten 
is, al bezit hij ook geen duit, dan een dozijn 
jonge heertjes.

Tracht haar liefde in te boezemen voor 
'bloemen en in ’t algemeen voor alle werken van 
God.

Gij kunt haar ook nog piano en schilderen 
laten leeren, en ze mag best letterkundige 
lessen krijgen.

Laat haar ook nog leeren ijdelen schijn te 
verachten, en dat haar ja, ja zij, en haar neen, 
neen.

Wanneer het oogenbli,k daar is om haar uit 
te huwelijken, overtuigt haar, dat het geluk 
in een huisgezin niet afhankelijk is van fortuin 
Of stand van bruidegom, maar van zijne ze
delijke hoedanigheden en van zijn karakter.

. h & p * * - d i t  a l l p ç  cjn«>d

hebt, en zij u heeft begrepen, weest dan ver
zekerd, dat uwe dochter gelukkig zal zijn en 
haar weg zal vinden

E e n  V la a m s c h e  P a u s .
Van vele eeuwfeesten is er in den laatsten 

tijd gewag gemaakt.

Een feit, waar veel te weinig van gesproken 
wordt, is dat 1922 de vierhonderste verjaring 
is der aanstelling van Adrianus Florizone, tot 
Paus.

Deze Paus was een Gentenaar, en zoon eener 
arme waschvrouw.

Van jongs af bleek zijn buitengewone aanleg, 
zoodat liefdadige personen hem in staat stelden 
te studeeren aan de Leuvensche Hoogeschool.

Hij werd een der schitterendste professoren 
van Godsgeleerdheid aan dezelfde Universiteit.

Hij had ook voor leerling, den grooten Erasinus.
Keizer Maximiliaan vertrouwde hem de op

voeding toe van den jongen Karei van Bour
gogne, die later Keizer Karel V werd.

Adrianus Florizone bestreed, uit al zijne macht, 
het Luthéranisme.

Na deken van het kapittel van St-Pieters 
geweest te zijn, te Leuven, werd Adrianus 
deken van het kapittel van O. L. Vrouw te 
Antwerpen.

Karel V riep hem dan naar Spanje, waar 
hij zes jaar lang, aan de regeering deelnam.

Als Paus Adrianus VI, heeft hij, eilaas ! niet 
kunnen geven wat men van hem verhoopte : 
zijne krachten waren uitgeput door zijn stoeren 
arbeid.

Een jaar later stierf hij.
Hij was een verstorven en streng man, die 

niets wilde van uiterlijk vertoon en weelde 
rondom zich.

Hij had zich van Vlaamsche menschen om
ringd : hij had een Vlaamschen secretaris, 
Vlaamsche ambtenaren op de pauselijke kan
selarij en Vlaamsche kamerheeren.

Het was een groot man en de waardigste 
van zijn tijd — naar de getuigenis der ge
schiedschrijvers — om de Katholieke Kerk te 
besturen.

De Markenkwestie
De Belgissche en Duitsche afgevaardigden 

hebben Dinsdag avond hunne onderhandelingen 
over de markenkwestie voortgezet.

De onderhandelaars stellen zich voornamelijk 
ten doel het opstellen van een ontwerp van 
conventie betreffende de marken-terugneming.

MM. Theunis en Jaspar woonden de be 
sprekingen bij.

Het ontwerp, in zijne groote lijnen zou de 
terugname voorzien door Duitschland, van
4 miljard mark aan 1.25 fr. ’t zij vijf miljard 

! in Belgissche franken. De twee overblijvende 
miljards blijven ons, voor rekening

1 Duitschland zou het papier dat in de kelders 
onzer nationale bank berust terugnemen onder

de volgende voorwaarden : Betaling van twee 
jaren intrest aan 2 0/0 en vervolgens te rekenen 
van het derde jaar, aflossing der schuld, ver
deeld over eene tijdruimte van 25 jaren.

indien men met de Duitsche onderhandelaars 
tot eene overeenkomst geraakt, zal dezelfde 
waarschijnlijk aan de goedkeuring van den 
rijksdag moeten onderworpen worden. Indien 
de konventie door het Duitsche parlement 
wordt bekrachtigd, dan zal zij ook moeten 
worden goedgekeurd door de kommissie van 
gerstellingen die, volgens het verdrag van 
Versailles, recht van kontrool bezit over alle 
finantieele operaties van Duitsche rijk. Eens 
die twee goekeuringen verworven, dan zal 
M. Theunis aan de Belgis:he Kamer de be
krachtiging vragen der onderhandelingen.

Gemeenteraad.
Zitting van Donderdag 15 Juni 1922.
Voorzitter M. C. Staes, Burgemeester.

Dischverpachting. —  M de Burgemeester. — 
De gemeenteraad wordt van wege het provin
ciaal bestuur zijn advies gevraagd over de 
laatste verpachtingen van de goederen toebe- 
hoorende aan het armbestuur en de burgerlijke 
Godshuizen. In de verpachting van het disch- 
goed stonden wij voor eene kleine verrassing, 
Twee loten werden aan buitengewone prijzen 
toegeslegen. Er werden dan ook twee reklamatien 
ingediend bij het provinciaal bestuur

Art I. van ’t proces-verbaal der verpachting 
betreft eene hofstede van 12 naar 13 hectaren, 
gebruikt door M. Pol Degroote. Het werd 
vroeger verpacht voor 3150 fr en nu ging 
het over voor 6250 fr. dat is oneevp'»1' 600 
fr. per hectare, terwijl 300 ir. de hektare aan
zien wordt als eenen hoogen pachtprijs

Ook artikel 29 der verpachting betrekkelijk 
een stuk land op Rumbeke van 1 Ha. 20 ca. 
dat vroeger voor 145 fr. verpacht wierd, is 
nu over gegaan voor 825 fr.

Het is waar de aangeboden prijzen zijn voor- 
deelig voor het armbestuur, maar van nen 
anderen kant, zou deze overdreven pachtver- 
hoogingen de belangen der algemeenheid niet 
kunnen schaden ? Inderdaad, zulke voorgaanden 
zouden zekere eigenaars tot reden kunnen 
strekken om hunne goederen ook aan overdreven 
prijzen te verpachten.

Wat is ’t gedacht daarover van den raad ?
M. Gits. — Ik ben ’t akkoord met M. de 

Voorzitter, de Disch mag geen slecht voorbeeld 
geven. Er bestaan ten anderen wetsontwerpen 
om dien staat van zaken te verhelpen.

M. Dejonghe. — Als de raad de verpaching 
niet goedkeurd, zal er dan moeten over gegaan 
worden tot herverpachting ?

M. de Burgemeester. — De Bestendige 
Deputatie zal beslissen, maar de gemeenteraad 
kan bij zijn advies ook nog eenen wensch 
uitdrukken.

M. Gits. Welk advies heeft de Dischraad 
uitgebracht ?

M. de Burgemeester geeft lezing en Jdoet 
uitschijnen dat de Dischraad gzelf voor deze 
twee loten voorbehoud maakt. Kunnen wij ons 
vereenigen, zegt hij verder, met het advies 
van den dischraad, en vragen dat er machti
ging aan het armbestuur zou gegeven worden 
om met de oude pachters een redelijk akkoord 
af te sluiten, in afwachting dat de verpachting 
der eigendommen toebehoorende aan openbare 
besturen, door de wet geregeld worde ?

Dit voorstel wordt met algemeene stemmen 
goedgekeurd.

Keurrechten op het slachtvee. — Af. de 
Burgemeester. Op 30 September 1919 heeft 
de gemeenteraad de keurtaks vastgesteld op
4 fr. per peerd, 2.50 per rund, 1,50 per 
kalf en 0,50 fr. per schaap of geit.

Op 20 December daaropvolgende, dus om
trent drie maanden nadien is er een konink
lijk besluit verschenen die de keurtaks op de 
runders ook op 4 fr. brengt en deze der 
mindere dieren op 2 fr. en 1 frank.

Het is waar dat deze tarief maar voorge
schreven wordt, voor de gemeenten waar de 
keurder door den koning benoemd is, wat 
meest het geval is voor kleine gemeenten, 
hier is hij door den gemeenteraad aangesteld. 
Maar wat de hoogere overheid als billijk 
aanziet voor kleine gemeenten, mogen wij niet 
als overdreven beschouwen.

STen anderen, alle loonen zijn in deze tijden 
moeten^ verhoogd worden, en het ware naar 
mijn inziens redelijk ook dezen tarief in Iseghem 

toe te passen.
Het voorstel wordt aanveerd met algemeene 

stemmen min eene onthouding. (M. Gits;
In geheime zitting werd aan het schepen- 

kollegie opdracht gegeven om vaste voorstellen 
te maken met plans en bestekken in zake 
openbare werken voor het lager onderwijs, 
de openbare gezondheid en het degelijk inrich
ten der stadsdiensten.



Katholieke Burgersbond.
Die ons laatste feest bijwoonden hebben er 

ongetwijfeld een aangenaam gedacht van bewaard.
Welnu, Maandag toekomende geeft de Ka

tholieke Burgersbond voor zijn leden en hun 
familie nog een feest. Buiten muziek en klucht
liederen zal er een leerrijke en tevens aan
gename voordracht gegeven worden doorM .Gilot 
van Rousselare over het volkslied en de aard
rijkskunde. Onder de voordracht zullen er door 
een groep Jufvrouwen liederen uitgevoerd worden

Het feest heeft plaats in de feestzaal der 
jongelingen Congregatie Maandag avond 19 de
zer te 8 1/2 zeer stipt.

Stoutmoedige diefstal te Emelghem.
De Heeren Daenens en De Bosschsre fabrikanten 

van borslelhouten en negocianten in bloem, moesten 
verleden Dinsdag een groole betaling doen in 
’t postkantoor te Iseghem. Het geld lag gereed 
geteld in eene enveloppe en M. Gustaf Daenens 
die zich wat opschikte om per velo naar Iseghem 
te komen, was dus uit zijn bureel gegaan. Toen 
eenige 'minuten later hij terug kwam, nam hij 
’t pakje en vertrok naar de post. Daar gekomen 
ondervond hij dat volgens zijn bordereel er 5 
briefjes van 1000 fr. weg waren alsook 3 van 
500 fr. samen 6.500 fr.

Dit gebeurde rond 4 1/2 ure namiddag. Sef
fens kwam hij terug en ’t wierd vastgesteld dat 
het geld verdwenen was toen hij zich aangekleed 
had. De gendarmerie wierd verwittigd en toen 
eenigen tijd nadien de werklieden hun arbeid ge
staakt hadden wierden zij in ’t voortgaan door 
de gendarmen afgetast. De laatste werkman die 
iets bemerkt had en iets vermoedde liep langs 
achter, maar ’t werd gezien, Hij wierd aangehouden 
en na een halve uur zoeken had men zijn brieven- 
teseh gevonden met de gestolen som.

Het is een werkman die daar reeds meer dan 
20 jaar werkt, vader van familie. Hij speelde 
met de duiven en deed daardoor meer verteer 
of dat hij over middels beschikte. Dank aan de 
wakker geest en behendigheid van den Heer 
Gustave Daenens kwam de zaak aan ’t licht. 
-Anders ware er misschien tus'schen het Vennootschap 
Daenens en Ci0 hierover oneenigheden ontstaan.

De Verkoop van het Weezenbloempje
te Iseghem.

Een dringenden oproep wordt gedaan aan de 
mildadigheid der bevolking, opdat den dag van 
den oorlogswees, ingericht op Zondag aanstaande
18 Juni, waarlijk een dag van dankbaarheid weze 
jegens dezen die ons verlost hebben len koste 
van hun leven.

Dat de gedachte van elk onder ons zich dezen 
dag terug brenge naar deze vier verdrukkings- 
en lijdensjaren die wij komen te doorleven, en 
waarvan de herinnering zoo snel uitgewischt is 
helaas ! Onze liefdadigheid gaat dan natuurlijker 
wijze naar de kinderen van dezen die niet meer 
teruggekeerd zijn ! ! ! en de bevallige verkoopsters 
die Zondag aanstaande de stad zullen doorloopen, 
het « Weezenbloempje aanbiedende » zullen bij
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onthaal genieten. Het Comiteit die zich gelast 
met het inzamelen der opbrengst, heeft de riiede- 
deWerking toegezeid geweest der Stadsfanfaren. 
Een muziekfeest zal ’s avonds gegeyen worden 
om 8 1/2 op de Groote Markt.

SPELWIJZER :

1. Loncin, albgro militaire Rousseau
2. Ouverture de la Norma Kessels
3. Confiance, fantaisie Volcke
4. Aima tyrolienne voor Tromb. Falier

2e DEEL.

5. L’eau douce, fant. De Wyngaerd
6 . Coquetterie gavotte Deneufbourg
7. Loin du pays natal, valse Kessels
8 . Lison-Lisette, marche Allier

Burgerstand -  Iseghem
GEBOORTEN :

Alice Depreiter, dv. Alois en Maria Dejan, 
Kerkstr. 3. — Julienne Lamiere, dv. Evarist en 
Maria Witdouck, Sloore 191. — Noëlla Gheysens, 
dv. Cyrille en Germana Depoor'ere, Kasteelstr. 31
— André Segers, zv. Remi en Maria Buyse,
Rousselarestr. 298. — Paula Viaerie, dv. Cyrille 
eu Maria Samoy, Becelaarshof 235. — Maurice
Vansteenkiste. zv. Julius en Helena Priem, Brug
straat 16. — Raphaella Lodewijk, dv. Alberic en 
Marguerite Rebry, Roi/sselarestr.

STERFGEVALLEN :
Elisa Mulier, 2 j. dv. Emiel Anna Callewaert.

— Remi Stevens, soldaat, zv. Remi en Pharailde 
Maekelberghe. — Alberic Seynaeve, bliksl. 15 j. 
zv. Francis en Maria Macs. — Ludovica Piets, 
huish. 77 j. wed. Aug. Depreitere.

HUWELIJKEN-.
Joseph Vauderschaeghe, bouwkundige 25 j. eri 

Julia Devos, zb. 20 j. — Remi Vanwynsberghe, 
borstelm. 31 j. en Aline Vanhoulte, borstelm. 31 j,

STAD ISEGHEM 

B E R I C H T

De Burgemeester der Stad Iseghem bevestigd 
nogmaals de aandacht zijner ingezetenen op het 
feit dat, door voorgaande beslissingen van het 
Beheer der Staatsspoorwegen, een groot gedeelte 
overwegen van den ijzerenweg niet meer of slechts 
gedurende nog een gedeelte van den dag bewaakt 
zijn.

Er is bestatigd geworden dat vele onvoorzichtige 
voetgangers of voertuigleiders den ijzerenweg 
overgaan zonder zich te vergewissen of geen trein 
in aankomst is.

Dusdanig handelende slellen zij zich bloot aan 
groote gevaren waarvan zij alleen de gansche 
verantwoordelijkheid dragen.

leder voetganger moet voor zijne eigene 
zekerheid zorgen en m et voorzichtigheid het 
spoor overgaan.

Iseghem, 15 Juni 1922.
De Burgemeester,

C. STAES.

STAD ISEGHEM. 
OUDERDOMSPENSIOEN

De ouderlingen die 65 jaren tellen voor I Juli 
1922, geboren zijn voor 1 Juli 1857, en meenen 
recht te hebben op de toelage van hel Ouder
domspensioen en zich nog niet aangegeven hebben 
moeten zich voor 24 Juni aanstaande aanbieden 
ten Stadhuize, Bureel van den Burgerstand telkens 
van 2 lot 4 ure namiddag, voorzien van hunne 
Eenzelvigheidskaart en Trouwboekje.

Isehem den 9 Juni 1922.
DE BURGEMEESTER,

C. STAES.

H O O G E  O N D E R S C H E I D I N G
Binst den oorlog toen er vele burgers uit 

de Stad Rousselaere weggevlucht waren, bleef 
onder de moedigste de Heer Delcroix en ver
zorgde er de zieke en gekwetste Belgische, 
Fransche en Engelsche soldaten. Hij komt nu 
van wege het Belgisch gouvernement vereerd 
te worden met het Kruis der Kroonorde met 
zilveren ster.

Tegenwoordig woont de Heer Dr Delcroix 
te Kortrijk, Jan Breidellaan. W ij bieden hem 
onze beste gelukwenschen ter gelegenheid dezer 
schoone onderscheiding.

D e B a n k  v a n  K o r t r i j k
(oude bank Ruusselare-Thielt'

betaalt of koopt terug de SCHATKISTBONS OP 
6 MAANDEN zonder kosten en zonder eenig 
verlies.

Oproepingen tot werkelijken dienst 
der Klassen 1921 en 1922.

Het stadsbestuur van Iseghem laat weten dat 
de Minister van Landsverdediging ter kennis brengt 
der belanghebbenden, dal elk der klassen van
1921 en 1922, op twee tijdstippen onder de wapens 
zullen geroepen worden : die van 1921, in Juni 
en December 1922 ; die van 1922, in December
1922 en Juni 1923.

Worden onder de eerste oproeping van elk dezer 
klassen begrepen :

a) De militieplichtigen geboren gedurende het 
eerste halfjaar.

b) De aangenomen milicievrijwilligers, welke de 
datum hunner geboorte ook weze.

Worden onder tie tweede oproeping van ieder 
dezer klassen begrepen de milicieplichtigen ge
boren gedurende het tweede halfjaar.

Nochtans de jongelingen aangeduid voor eene 
reserve-onderluilenanlschool, zullen hunnen dienst 
beginnen ais volgt : die der klasse van 1921, den
16 Augustus 1922 ; die der klasse van 1922, den
2 December 1922.

M inisterie  van Binnenlandsche Zaken 
en Volksgezondheid.
B E R I C H T .

Bij toepassing van artikelen 12 en 13 der wet 
van 28 Juli 1921, wordt een onderzoek irigesleld 
om het vermoeden van overlijden te bevestigen 
van den genaamden Van Overberghe Julius, zoori 
van Leonaard en van Baert Hermina, echtelingen, 
ongehuwd, geboren te Olsejie (jeu. 20 April 1890 
en'1” er I a a t s t g  e d o mi ci li e e r (I, getroffen door tie gas- 
seu tijdens de beschieting van Ootober-November 
1918, opgenomen door de Fransche ambulance 
(Veldhospitaal 37/.1, 6° legerkorps) waar hij aan
gegeven staal als overleden den 2 November 1918, 
te Staden op het kerkhof dezer gemeente begraven.

De personen die desaangaande opmerkingen 
zouden te maken of inlichtingen te verstrekken 
hebben worden aangezocht deze ten spoedigste te 
doen geworden aan den H. Minister van Binnen
landsche Zaken en Volksgezondheid, 6 , Wetstraat 
Brussel.

Volgenden omzendbrief werd in beperkt aan
tal door het Stadsbestuur uitgezonden.

Om den oproep meer algemeen te maken, 
wordt de aandacht der ingezetenen op denzelfden 
geroepen.

Degenen die er geenen ontvingen en wenschen 
deel te nemen aan de inschrijving, worden ver
zocht zich te willen aanbieden ten bureele van 
den Heer Stadsontvanger, op het Stadhuis.

Iseghem, den i3 Juni 1922.
M.,

De Nationale Bond der Vaderlandsche Vereeni- 
gingen van Belgie, heeft eene inschrijving geopend, 
voor het verzamelen der noodige gelden om een 
gedenkteeken van erkentelijkheid op te richten te 
Paris, ter gedachtenis der Fransche soldaten ge
sneuveld voor de verlossing van Belgie.

De inschrijvingslijsten zullen verbonden worden 
per Provincie, en aan de Fransche Overheid wor
den overhandigd terzelvertijd als het gedenkteeken.

Het Komiteit voor West-Vlaanderen is samenge
steld als volgt : Eere-voorzitters : Baron Janssens 
de Bisthoven Gouverneur ; Generaal de Longueville; 
Monseigneur Waffelaert, Bisschop van Brugge; 
Graaf Visart de Bocarmé, Burgemeester van Brugge-

Voorzitter : Kolonel Préaux ; Algemeen Sekretaris: 
Rob. Coppieters de Walant te Brugge ; Schatbe
waarder : Kommandant Franquet te Brugge ; Leden : 
Een aantal notabelen uit alle hoeken der Provincie.

Het arrondissement Rousselare-Thielt, waar zoovele 
Fransche soldaten sneuvelden mag aan den oproep 
niet te kort blijven.

Volgens verlangen der hoogere overheid zal het 
gemeentebestuur van Iseghem zich gelasten met 
de inzamelingen binnen deze stad.

Alle giften, hoe gering zij ook mogen wezen, 
worden met dankbaarheid aanveerd.

Wii bedanken op voorhand onze achtbare mede
burgers die bij deze gelegenheid een blijk zullen 
geven van belanglooze vaderlandsliefde en van er
kentelijkheid jegens dezen, die met onze strijders 
onze vrijheid en onze verlossing bevochten hebben.

B i j  Be v e l  :
D e Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. WERBROUCK. C. STAES

Gevraagd bij de Gebroeders DEFAUW
EEN GOEDE BUREELBE0IEN0E. Zich schriftelijk
aanbieden a. 11. b.

Gevraagd voor BOR^TELHOUTM AK E RIJ 

G o e d e  Toupiewerker
kunnende draaien. Onnoodig zich aan Ie bieden 
zonder volle bekwaamheid. Hoogste lonn.

bij L. DEKEIRSSCHIETER-NAESSENS
Princessestraat, 56, Emelghem.

Aan de Heeren Pastors en Directeurs van 
Kloosters en Patronagen.
TE KOOP PER OCCASIE een grooten schoonen 
KERKHARMONIUM zoo goed als nieuw met 4 
spelen, aan zeer voordeeligen prijs.

Voor verdere inlichtingen ten bureele van ’ 1 blad.

TE KOOP bij RENÉ G ESQUIF RE, O. I , Vrouw- 
sirnat, 8 , eene Kookstove en Buizestove in
goeden staal.

Gevraagd bij de Gebr. BOURGEOIS,
67, V ijfw eg enstraat, EMELGHEM

GOEDE SCHOENMAKERS
voor eerste keus licht manswerk m et de steke

Gewaarborgd standvastig werk.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 
ik mij als K lee rm aker kom te vestigen in 
de Pelichystraat, 17.

Hopende door mijne trouwe bediening en 
verzorgd werk de gunst van eenieder te genieten, 
bied ik UEd. mijne beleefde groeten.

JOSEPH D ’HONT.

Bij deze maak ik het publiek kenbaar dat 
ik een WINKEL kom te openen in het huis 

der CINEMAZAAL PATRIA, Groote Markt, 4, 

van MANS en KINDERKOSTUIMEN alsook alle 

slach van WERKKLEEDEREN.
Hopende door mijne trouwe bediening 

en verzorgd werk de gunst van eenieder te 
genieten bied ik UEd. mijne beleefde groeten.

Joseph DELANNOY-DEMEY.

O P E N B A R E  VERKOOP IN  G
van

W O O N H U I Z E N
BOUWGROND, een perceel MEERSCH

te I N G E L M U N S T E R .

De Notaris D E N E C K E R  te Iseghem, zal 
met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot 
M. P au l L auw ers Notaris te Yper, tijdelijk 
te Oostende verblijvende, op de hierna vast
gestelde zitdagen openbaarlijk te koop aanbieden 
’t volgend onroerend goed :

Gem eente IN G E L M U N S T E R .
KOOP EEN. — Een Woonhuis met afhankelijk

heden en erve, gestaan en gelegen langs en ter 
zuidzijde der Sint Amandstraat palende overigens, 
oost en zuid Albert D’Hondt te Emelghem” en west 
koop twee. Bekend bij kadaster Wijk A, nummer 
gi8n groot 80 vm.

Gebruikt door Joseph Carton, zonder pachtvoor- 
waarde.

KOOP TWEE. — Een Woonhuis gestaan en 
gelegen als voren, en palende overigens, oost koop 
een, zuid Albert D’Hondt voornoemd en west koop 
drie. Bekend bij kadaster Wijk A, nummer 918° 
met eene oppervlakte van 70 vm.

Gebruikt dooi M. Beauprez zonder geschreven pacht.
KOOP DRIE. — Een Woonhuis gestaan en ge

legen als voren, en palende overigens, oost koop 
twee, zuid Mbert D'Hondt voornoemd en west 
koop vier. Bekend bij kadaster Wijk A, nummer 
918e groot 70 vm

Gebruikt door Petrus Pattyn, zonder geschreven 
pacht.

KOOP VIER. — Een Woonhuis gestaan en ge
legen als voren, palende overigens, oost koop drie, 
zuid Albert D'Hondt voornoemd on west Joseph 
Maertens te Oyghem. Bekend bij kadaster Wijk A, 
nummer 91811 groot 70 vm.

Gebruikt door Petrus Vergote zonder geschreven 
pacht.

KOijf* VIJF. — Keii perceel Bouwgrond, groot 
478 vm. gelegen langs en ter noordzijde der Nieuw- 
straat, met eene façade van 10.70 m. en palende 
overigens, noord de weduwe Jules Gits en kinders, 
oost koop zes en west. haag alhier afgaande ; de 
weduwe Victor De Boutte en kinders te Ingel
munster. Bekend bij kadaster Wijk A, ex nummer 
873s.

KOOP ZES. — Een perceel Bouwgrond groot 
467 vm. gelegen als voren met eene breedte langs 
de Nieuwstraat van 10 m., palende overigens noord 
de weduwe Jules Gits en kinders, oost koop zeven 
en west koop vijf. Bekend bij kadaster Wijk A, 
ex nummer »73s.

KOOP ZEVEN. — Een perceel Bouwgrond groot 
469 vm. gelegen als voren, met eene breedte in de 
Nieuwstraat van 10 m. en palende overigens noord 
de weduwe Jules Gits en kinders, oost koop acht 
en west koop zes. Bekend bij kadaster Wijk A, 
ex nummer 873s.

KOOP ACHT. — Een perceel Bouwgrond, groot 
471 vm. gelegen als voren, met eene breedte langs 
de Nieuwstraat van 10 m. en palende overigens 
noord de weduwe Jules Gits en kinders, oost koop 
negen en west koop zeven.

KOOP NEGEN. — Een perceel Bouwgrond, 
groot 471 vm. gelegen als voren, met eene breedte 
langs de Nieuwstraat van 10 m. en palende overigens, 
noord de wed. Jules Gits en kinders, oost Schotte 
Robert en Palmer te Ingelmunster en west koop acht.

Koopen vijf tot en met negen, gebruikt tot i Ok
tober 1922, door de weduwe Gits voornoemd zonder 
geschreven pachtvoorwaarde.

KOOP TIEN- — Een perceel Meersch, gelegen 
langs en ter zuidzijde der Mandelbeke, en palende 
overigens, oost het Weldadigheidsbureel van Ingel
munster. zuid Iréne Vermeulen te Ingelmunster en 
west Vanneste Bruno te Ingelmunster. Bekend bij 
Kadaster Wijk C., nummer 676, groot 26 aren

Gebruikt door Constant Vanneste zonder geschre
ven pachtvoorwaarde.

Met gewin van 1/20/0 INSTELPENNING,
Zitdagen.

IN S T E L  op Woensdag 2 8  Juni 1 9 2 2 ,
T O ES LA G  op Woensdag 12 Juli 19 22 , telkens 

om 3u. namiddag ter afspanning « DE KAPPELLE » 
bewoond door Emiel De Bruyne Statieplaats te 
Ingelmunster.

Openbare Verkooping
van

E e n e n  H A N  G A  R
1 1 m. X 5 4  en gedekt m et nieuwe pannen

E ene  B A R A K
gedekt m et pannon, stelsel fonds A lbert, 

gansch nieuw, m et H A N G A R  en W. C.

en BÜUWMATERI4LEN hierna aarigeduid

te PASSCHENDAELE nJL*SS*
Op DINSDAG 37 JUNI 1922, pm 3 ure namiddag 

te Passnhendaele, aan de statie (ter plaats van 
’t gewezen houtmagazijn van den Staat zal de No
taris Maurice VANISSACKER te Hooghlede, met
tusschenkomst van zijnen ambtgenoot M. Aug. 
DENECKEB te Iseghem. openbaarlijk verkoopen

1. Eenen HANGAR gedekt met pannen, 54 m. 
lang op li m. breed, verdeeld in 5 koopen met 
recht van samenvoeging.

2. Eene HOUTEN BARAK stelsel fonds Albert
gedekt met pannen, 6 X 6 met hangaar 4 X 3 en 
W. C. gansch nieuw. — 3. Uurwerk voor nacht
waker. — 4. 6 stoelen, 4 tafels, rekken en bureel- 
presse. — 5. Een rolstelsel om bouwmaterialen te 
lossen, omtrent 20 m lang. — 6. Zeven metser- 
schragen en eiken hout. — Verschillige koopen 
plancher, madriers en baddens in noordsch hout 
van alle afmetingen. — 8 600 nieuwe pannen met
25 vensters (Sterreberg). — 9. Verscheidene koopen 
eiken tuinstaken.
Met 13 0/0 Verhoog voor de kosten en gereed geld.

Kantoor van den Notaris DUPONT te Ardoye.

MAANDAG 19 Juni ,1922, om 2 ure, te Ardoj 
Weezehoek, op dejhofstede van Camiel Claei 

hout.
VENDIT IE VAN

2  H a . B e s te  M a a ig ra i
Komptante betaling en verdere gewone C o n d itü

R e c h t v a n  O pbod
Blijkens proces verbaal van openbare tóewijzin 

opgesteld ten verzoeke der curators der Failli! 
van Madame Mineur-De Buck, door den Notari 
M A C TE R LY N C K  te Gent den 19 Mei 1922 is onde
koop I,

Eene CIMENTFABRIEK met motor van 60 PI 
(Gas-pauvre) gelegen te Ingelmunster, steenweg va 
Ingelmunster naar Brugge, toegewezen mits d( 
prijs van Fr. 28.100 aan MM. Demasure.

Per exploot van den Deurwaarder Williams va 
Gent is er een opbod van to 0/0 gedaan gewees 
brengende dus den eigendom aan Fr. 30.910,00

De définitieve toewijzing zal plaats hebben de 
V R IJD A G  2 3  Juni 1 9 2 2 . 

om 3 uren namiddag ten kleine Justice Paleis I 
Gent ten overstaan van den Heer Vrederechter va 
het 2e kanton van Gent, Handelsplaats te Gent

H O U T
Het huis JULES DELSAERT van Watermal

bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbend 
dat hij heden te koop biedt 1000 kubiek 
meters berken hout, linden, erabels en steei 
beuken. 2000 kubieke meters beukenhout e 
1000 kubieke meters eiken hout van allereerst 
hoedanigheid Stelt voor seffens kontrakten ! 

maken van verkoop.
Wordt ook aangeboden tot verkoop 60hektare 

schoone tailiie aan de Fransche grenzen

O P E N B A R E  VE RKOOP1NG  
van

DRI E  HOFSTEDE?
HUIZEN en LANDEM 

te ISEGHEM, CACHTEM , ARDOYE 
en IN G E LM U N S TE R .

De Notaris AMEYE te Rousselare, daartc 
in rechte benoemd, zal met tusschenkomst va 
zijne ambtgenooten Meesters CAMERLYNCK I 
Passchendaele, DE PLA te Ardoye en PATTY 
te Beveren, openbaarlijk verkoopen :

I« DEEL — ISEGHEM.
1. (Koopen 1 tot en met 8) hofstede 7 h. 68 a. 28 c 

aan de Boschmolens, bewoond door M Cyril 
Jonckheere mits 1S00 fr. tot 3o Sept. 1925.

2. (Koop 9) 53 a. 20 ca land wijk t Kotje gebruil 
door Van Outryve mits i3o fr. ’s jaars

LENDELEDE.
3. (Koop 10) herberg ‘t Zaagsken langs den stee 

weg naar Iseghem, 18 a. 12 ca. land, gébruikt dcK 
M. Maes mits 160 fr. 's jaars.

ARDOYE.
4. (Koopen 11 tot en met 12) drie huizen en ( 

a. 10 ca. land verdeeld in drie koopen bewooi 
door Dumoulin Victorine. Desauter Julia. Vandromm 
Theophile mits i5o, ioo en i25 fr. s jaars zondi 
pacht.

II« DEEL -  CACHTEM.
1. (Koopen 1 . 2, 3) hofstede 2 h. i5 a. 65 ca. b 

woond door Pieter Verheile, mits 52ofr. tot 1 Oc 
1922.

ARDOYE.
2. (Koop 4) Huis en 3o a. 5o ca. Roodepoortehoe 

gebruikt door Leonard Vanneste-Decoster zondi 
pacht.

3. (Koopen 5, 6, 7 . en 8) Hofstedeken en 2 1 
35 a. en 79 ca. gebruikt door Lammertvn, mil 
5oo fr. ’s jaars tot 1 October 1922.

ISEGHEM.
4. (Koop 9' Huis en 47 a. 06 ca. land wr 

Boschmolens, gebruikt door Aloise Pottie, mil 
200 fr. zonder pacht.

Samenvoegingen.
Z IT D A G E N  :

TO ESLA G  ; M aandag 2 4  Juli 1922, iü h
Gasthof « PATRIA » Noordstraat te Rousselai 
om 2 ure namiddag ten overstaan van de heen 
Vrederechter en Greffier van ’t Kanton Rousselare

Studie van den Notaris Aug. DENECKER 
te Iseghem

Openbare verkooping van
I.

Eene TWEEWOONST met ervi
bekend bij kadaster Wijk C- 11° 529, 53o, 53i e 
532 voor 12 aren, 68 centiaren.

Ingesteld 1000 jr.
II.

EBNE PARTIJ LAND
gelegen dicht van voorgaande koop, Kadaste 
Wijlt C n° 537 voor 22 aren 40 centiaren 

Alles gestaan en gelegen te Iseghem, Claarboutsho 
en gebruikt deels door Jules Beheydt en deels do< 
Jules Lamiere.

Ingesteld rooo fr.
Zitdagen :

TOESLAG : Woensdag 21 Juni 1922, telkei 
om 3 1/2 ure stipt In den Nieuwen St Piett

Plaatsingsdienst voor bedienden van ’t  Ni 
tionaal S ijnd ikaat der Bedienden van Belgi 
Afdeeling Iseghem Café Royal.

Alle belanghebbenden worden vriendelij 
verzocht zich te wanden bij den Voorzitti
H. Kerckhof. O L. Vrouwstraat, Iseghem.

GEHEELE en HALVE GASTEN word! 
gevraagd voor

Schrijnwerk en Meubelmaker 
bij René TUYTTENS-SARRE, Houthulststraa! 
Staden.

Te Koop per occasie ongeveer 1500 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeelige prijzen. — 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 
zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.

M HMMBBa— Baa—

Goede Naaisters gevraagd bij MOYAERT 

DEVOLDERE, Rousselarestraat. 6

GEVRAAGD een Jongen voor hulpbureelbe
diende Vlaamsch en Fransch kennende alsooi 
goed rekenen.

Zich te wenden ten bureele van ’t blad.

GEVRAAGD bij SPRIET-SANS GOEOE 
SCHRIJNWERKERS. Hooge loon.



CAISSE COMMERCIALE DE RODLERS ï?  ^ Æ î . rouck
Voorheen : B a n k  G. D E  L  A E R E  &  C" — N»»mio„ze Ma.tsch.ppij

wiurmi fr»1 n —u m —H—gg—an

F r . 10 M ILLIO EN  K A P IT A A L Aangesloten bij den Bank van Brussel.

Hoofdzetel te ROUSSELARE
Telephoon N° 1 en N° 250

O P E N B A R E  VERKO OPING
van

9W 00N H D IZE N
en L A N D  

onder Emelghem, Ingelmunster en Meuiebeke

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal 
openbaar verkoopen :

Gemeente EMELGHEM, Noord-Oost van de plaats.

Koop I. -  Een WOONHUIS met bouwland
groot z3 aren 20 cent. Gebruikt met koop 8 door 
Bruno Van Landeghem, mits 196 fr. ’s jaars, lasten- 
vrij, tot i November 1922.

Koop II. — Fen WOONHUIS met bouwland, 
groot 32 aren 89 cent. — Gebruikt met koop 7 door 
Gustave Deleersnyder, mits 224 fr. ’s jaars, lasten- 
vrÿ, tot i November 1922.

Koop III. — Een WOONHUIS met bouwland, 
groot 24 aren 55 cent. Gebruikt met deelen van 
3, 4, en 5 door Victor Vanhaverbeke, mits 161 fr. 
lastenvrij, tot 1 November 1922.

Koop IV. Een WOONHUIS met bouwland groot 
2i aren 25 cent. Gebruikt met deelen van koop 
3 en 4 door Arthur Devoldere, mits 161 fr. ’s jaars 
lastenvrij, tot 1 November 1922.

Koop V. — Een WOONHUIS met bouwland, 
groot 18 aren 52 cent. Gebruikt met deelen van 
koopen 4, 5 en koop 6 door Camille Plancke mits 
161 fr. ’s jaars lastenvrij, tot 1 November 1922.

Koop VI. — Eene partij bouwland groot 9 aren 
67 centiaren. Gebruikt met koop V.

Koop VII. — Eene partij BOUWLAND groot 
8 aren 90 centiaren. Gebruikt met koop II.

Koop VIII. — Eene partij BOUWLAND groot 
8 aren 66 centiaren. Gebruikt met koop I.

Gemeente MEULEBEKE, W ijk  Ha&ipander.

Koop IX. — Een WOONHUIS met bouwland, 
samen groot 33 aren 1 cent. Gebruikt met een 
deeltje van koop X door Robert Windels, mits
175 fr. ’s jaars boven de lasten, tot 1 November 
1922.

Koop X. — Een WOONHUIS, zijnde de gewezen 
herberg « De Roobaard » met bouwland samen groot 
35 aren 83 centiaren. Gebruikt met een deeltje van 
koop IX door Jules Desmet, mits 161 fr. ’s jaars 
lastenvrij, tot 1 November 1922.

Gemeente MEULE BEKE, W ijk  Leembrug.

Koop XI. — Een WOONHUIS met bouwland, 
groot 3i aren 35 cent. Gebruikt met een deeltje 
van koop XII door Jules Desmet, 161 fr. jaars 
lastenvrij, tot 1 November 1922.

Koop XII. — Een WOONHUIS met bouwland 
groot 31 aren 35 cent. Gebruikt met een deeltje 
van koop XI door Camille Van Gladbeke, mits 161 fr. 
’s jaars lastenvrij, tot 1 November 1922- 

Zie de Affichen- 
TO ESLAG  op Woensdag 21 Juni 1922 telkens om 

2 ure namiddag te Emelghem ter herberg « 'T GE
MEENTEHUIS» bewoond door Heer Alberic Tan- 
g he.

1/2 0/0 Instelpenning.

TE K O O P bij BOURGEOIS, Gebroeders 

Emelghem, een Gaz of Benzinemoteur 5 H P.

O P E N B A R E  VERKOOPING
van twee schoone

W O  O N H  U I  Z E N
eiî céne

B O R S T E L F A B R I  E K
te ISEGHEM, Wijngaardstraat.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, Sectie A.
Twee woonhuizen en borstelfabriek bekend 

bij ’t Kadaster als volgt.
Huis noordkant ex 76Pe groot 1 a 15 cent. 
Huis zuidkant met borstelfabriek ex 7(ï9e 

en 770g groot 5 a. 2ö cent.

Z i t t i n g e n .  :

TOESLAG op Dinsdag 27 Juni 1922, telkens om 
3 ure te Iseghem, ter herberg >• St HILON1US <• 
bewoond door Heer Frederic Kerckhof.

1/2 O/o Instelpenning. — Recht van Samenvoeging

De koopers worden vriéndelijk verzocht zieh 
te voorzien van hun hnwelijksboekje of een 
uittreksel uit hunnen geboorteakt..

Voor nadere inlichtingen zie plakbrieven.

OPENBARE VERKOOPING 

van een schoon onlangs nieuwgebouwd

WOONHUIS mei Poort on Hof
Een MAGAZIJN m et keuken en Hof 

Een MAGAZIJN m et Peerdenstal, Hof en 
aanhoorlgheden

te ISEGHEM, Noordkaai der Vaart.
De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 

openbaar verkoopen :

STAD ISEGHEM, Sectie D.
Koop i. — Magazijn. Keuken en Hof, sektie D 

nummers ex 971 1, groot 87 ca
Koop II. — Schoon groot Woonhuis met poort 

en Hof, sektie D. nummer ex 9 7 11 groot 3 a 37 ca.
Koop III. — Magazijn, Peerdenstal, Hof en aan- 

hoorigheden, sektie D, ex 971 1 groot 4 aren 29 cent.

ZITTINGEN :
INSTEL op Vrijdag 16 Juni 1922 om 3 ure 

te Iseghem, ter herberg St Hilonius, bewoond 
door Heer Frederic Kerckhof.

TOESLAG op Vrijdag 30 Juni om 3 ure te 
Iseghem ter herberg Pavillon bij Heer Florent 
Devos, bij de Statie.

1/2 0/0 Instelpenning.
Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.
De koopers worden vriendelijk verzocht zich te 

voorzien van hun huwelijksboek of van een uittreksel 
uit hunnen geboorteakt.

CREDIT FONGIER D’AN VER S
H U L P H U I 3  R o u s s e la re s tra a t,  2 5 , IS E G H E M .

— Kapitaal 6 00 0 OOO 

8 Spaarkas :
1° op zicht 4 . 0 0 ° / ’
2° op termijn van een jaar 4 .5 0 ° / '
Langer termijn volgens overeenkomst.

Naa nlooze Maatschappij

A. Bankrekeningen : zander 3a ikloon :
1" op zicht 3.50 %
2> op vasrtiandaagsche rekeningen 3.85 %
3 op driemaandelijksche rekeningen 4.00 »/„
3" op zesmaandelijksche rekeningen 4.25 °/0 
4° op jaarliiksche rekeningen 4.50 °/0

\ V\KOOP en V K üK o op  van Fransch, Sngelsch en Amerikaansch Papier
aan de voordeelloste wisselkoers

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijken Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E  te Iseghem 
Leden : Paul SC HO TTE Notaris, Ingelmunster,

Jozef S P IN G E ’VIAILLE dokter in geneeskunde Rumbeke,
Fuflénn VERHAMKIE dokter in geneeskunde Iseghem

AGENTSCHAPPEN :
ISEGHEM Tel. n ° ‘ 6. Y PER  Tel. n° 98

BRUSSEL N° 35 Kunstlaan Tel. N° 30.626
■mmwfMmumttt ji j

A L . L E  B A N K V E R R I C H T I N G E N
Depot rekeoiog op zicht en op termijn Rekeningen 41 /2  ° /o  op 8 jaa r  zuiver tan  lasten

VERHURING van Rrandkasten (Coffres-forts) alle grootte

AANSTAANDE OPENING van een AGENTSCHAP te KOMEN (Comines)

0. L. V ro u w straa t, ISEGHEM
beveelt zich aan voor het maken van schoenen 
op m aat, uitsnijdeu van alle soort tigen of toe- 
behoorten zooals : galochen, voorvoeten, voeringen 
in coutif of leder ;

Levert alle slach o nderleder en belast zich met
allerhande H erstellingen.

Verzorgd werk en spoedige bediening aan voor
deelige voorwaarden

M A RK T PR IJZEN

KORTRIJK 12 Juni. - Haver, i>5 tot 73
peerdebooneu, 75 tot 00; aardappelen, 55 à 60 
Boter 10,00-11.00 fr. de k ; eieren ’t stuk, 38-10 
koolzaadolie, 210 tot 000; liinzaadolie, 217 tot 
000 ; koolzaad 100 tot 000 ; lijnzaad, 95 tot
100; koolzaadkoeken, tot 50 : lijnzaadkoeken
72 ; sodanitraat, 75.00 ; ammoniak. 9S.00 
suikerij, OOOtot 00 ; duivenboonen. 100 tot 00 
hooi, 30 tot 40; strooi, 7 tot 10.

Een SERIEUZEN MAN zonder werk vraagt 
eene bediening als nachtwaker of andere trouwe 
bediening in een fabriek of huis. Kan ook 
goed hovenierwerk. Voor verdere inlichtingen 
ten bureele van ’t Blad.

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vaqlandeghem-Behaegbe
Groote Markt, 21, ISEGHEI¥i.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden voor 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en W itgoedartikelen
voor Damen en Kinderen, alsook Corsets H. D. H 

Bijzondere prijzen voor voortverkoopers.

: - -

doorschijnend als kristal, 
houdt geen verfstof in, noch 
olie, noch vet, het verfrischt 
het haar en verschaft over
vloedig en zijdeachtig haar 
dat u het uitzicht van de 
jeugd geeft.

KCKQ houdt het uitvallen van 
het hoor tegen en staat ver boven 
alle gelijksoortige Produkten.

OVERAL TE KOOP 

3.25, 6.——i 10*™“ 

Bereid dooi'

SCQK0 MARICOPAS & C°, Limited
Eevis Mark, LONDON E. C.

Algemeen depot voor België ;

Maison Louis Sanders 

?2, Sue rte la Glacière, Brüssel

M
r o o g o f  n a t *

Verkrijgbaar te ISEGHEM bij de Apothekers : 
Verhamme Marktstr. 13, Wyffels Marktstr. 53, en 
Laleman Brugstr. 2.

G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N

Gepreste (ümentbuizen op alle wijden 

I  CITER NS en BEIRPUTTEN van gelijk welken inhoud |
ï-  S T E E N  P U T B U I Z E N ,  E N Z .

I
i flmand Denys-floehepiedl

Dweersstraat, 17, I S E G H E M

i- i Z Ë  M E  

t e C H T

GEVONDEN

Waarde Heeren,
? . . .  y y  oi.r.QY

X« ”» er "  —.« in »
W ' 'r" [ het gebruik uwer D V ''/  'K tlckomt;l
een -aar leed ik verschrikkelijker ' Seder‘
,min:':e sreweld bij het werken ,eren w*nneer ik iet
bad ik liet frei uk uwe wonderbaren êe^aea
enne! tieschja was voldoende om P. ,*en te proeven, 
nederd rukten te doen vereiwlin»? ""Jne 8marten- die mij 
nooii boopte terug ie .iM .u .V e V ^ U ”» ™

gefelieiieen. ^  -

uit te drukken. çeiukkig ü nijue dankbaar;: ;

De Pillen Do Witt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, a; n 
don prijs van 5 frank de kleine flesch en fr. 7 .50 de groote flescl.. 
welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat.

Wan neer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte Pillen l)e W iu 
tiau te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, ver
meerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan c". C. De 
Witt & G", rue de la Glacière, 22 , te Brussel, en de verzanding za! 
oogënblikkelijk door den apotheker uwer >■■ treek gedaan worden.

Indieu gij onmiddelijk uitslagen wHt hebben, neemt

HIER & B t f t A S  PILLEN
Da Beste Remedie in da Wereld voor

Blaasontsteking.
Steen in de Blaas,
G raveel,
J icht,

Verkocht te Iseghem , bij V erh am m e, 13, Marktstraat ; W yffels, 53 
Marktstraat ; Lalem an, 2, Brugstr.

Rheum atiek,
Heup Jicht, 
Lenden Jicht, 
Zwakke Rug,

Rugpijn, 
Vermoeidheid, 
Meeste vormen van 
B la a s  Aandoening.

I JO E .K im ilK K E K U  

ST EK  N D K [IKK K lU.I 

P A P IE I i l l  A N D E L

De Bnssdutre-fionte
Rousselarestraat, 9 7

I S E G H E M

Oud huis J. DOOMS 

Geslicht in 18 7 0

Pracht- en gewoon werk 

Affichen met plans

voor verkoopingen 

Programma’s voor feesten 

Facturen, Memorandums 

Hoofden van brieven 

Enveloppen, Trouwbrieven 

Rouwbrieven, Doodsanctjes 

Alle slach van Etiquetten 

voor Wijnen, Likeuren, Chocolat, 
Suikerij, Tabak, enz.

Fabriek  van PAPIEREN ZAKKEN

BUREEL- 

en SCHOOLGERIEF

VERW ARMINGSTOESTELLEN voor HUIZEN en F A B R IE K E N
A lle slach van buizen Autogène-Soudure

INSTELLATIEN BADEN EN STORTBADEN

Werkhciizen DEüCOU f^T , 44, Zaidlaan, B russe l



H U I S

f f  J. Vanlandeohem-Behaeohe
\  ‘:* V  ' Groote Markt, ISEGHEM.

A L L É É N  v e rk o o p  v a n  de 
b e k e n d e  G O R S E T S  m e rk

CORSETS

H.D.

TE BEKOMEN BIJ

V i c t o r  D e m u y n c k

H ilo n iu ss traa t, 5, ISEGHEM.
ALL; 1C SLACH VAN

Mans- en Kinderkostuimen op Maat
VHKZOKGD WEU K 

Zi: 1 K VOORDEELIGE PR IJZEN .

BRUXELLES

Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

T u rn e rs
voor uwe TURNOEFENINGEN koopt de schoenen 
met caoutchou zolen “  W e l l c o m e  , ,  
het best gekende en meest gewaardeerde merk 
der wereld. Ieder paar is gewaarborgd goed 
— alles eerste kwaliteit. — Zelfde artikel voor 
DAM EN  en KINDEREN .

Ook te bekomen de Caoutchou zolen Wellcome 
Alles in ’t groot en ’t klein bij

V A L E R E  L A R I D O N
Zegeplaats, 15, ISEGHEM.

G . H O E T - A N N E , opticien, StAmandstraat S, KOUSSKLAKK
Waarom wordt het. huis, G Hoet- H U I S  V A N  V E R T R O U W E N

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
het nummer van !t gezicht aanduid, 
om met deu eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardom liet gezicht bewaard en versterkt woidt

2° Omdat het huis voorzien is van uiUrelezene glazen en alle, yet-schillige, modellen van bril en 
pince-uez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieëu zijn. Glazen, op recept der
H. H. Oogmeesters voorgescbreven, worden kunstlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van af 3 fr 
’t stuk. Allerfijnste geslepen glazen, met tij ins monturen ti en 7 tr GERNh WOEKERPRIJZEN

Het huis is ook voorzien van eenen schoouen keus juinellen, lougues-vues. barometers en kunstoegen; 
Specialiteit van thermometers voor broeiniachieuen, brouwerijen, baden en keinen , maximatheunoineteis 
likeur-, sirop-, melk- en osijde wegers Loupen voor wevets, enz ..

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten fijnen huize sprekelijk en heeft noch zo n 

of hoegenaamd geene reizigers.

M en  lette  goed op ons a d res :

Gertrain Hoet-Anne, St Arïiandstra.»! 8, tegen de M.ordstraat. Kousselare 
Er is a ltijd  een oogmeester ten ieder beschikking

U it te r hand te^kQop GERIEFLIJKE TW EE- 
WOONST m et land en bouwgrond, groot 69 ».
8 ca., slaande en gelegen te Emelghem, wijk 
Haaipander,. bij den Vierweg. — Onmiddeüjke 
in gpnqttreding. — , Zich te wenden : We (!li. 
Sintobin-Mestdagb, Marktstraat, 4, Iseghem.

Gevraagd bij Florent DERACHE, 
Marktstraat, 1, WERKJONGENS kunnende goed 
aan de caoutchouringen werken, on dit om to

werken in eerste of tweede ploeg.

Kunsttanden, Gebitten, Heelkundige tandbewerking

S P E C IA L IT E IT  VAN  T A N D E N  O P GOUD
volgens de J miste u itv ind ing (zonder pl tal 

----- Herstellen van Gebitten enz — «■

•asÄ

'achtig en Verzwakt Dooi 
Slechte Spijsverteering.

Genezen door de Dr. C a sse ll’s Tabletten.

M. H. Hall, o/o M. W. H all, 5, HuntingH on-  
road, Stevenage, H erts, zegt: “  N a  da t ik op 

den voet van  vrede gebracht w ierd, voelde ik 
m ij droevig en g edu r ing  van  slechte lu im :  d it  
geval verergde zoodat ik  eene oprechte meti- 
sahe lijkge  w rak geworden was. De slechte s p j  :- 
verteering e n  het b raken  w aren m e n ig v u ld ig  

en  ik leed elke m aal ik  het eene of a n d «  voeds-i! 
innam. M ijn e  zenuw em  w arén gansch  afgem at. 
Eiken dag  had ik  s id de r ingen  en was dan 
onbekw aam  op m ijn e  beenen te k u n n e n  staan, 
dat duu rde  ongeveer drie  kw artieren . Ik  had 
ook p i jn  in  eh* darm en .

“ Sedert m a a n d e n  bevond ik  m i j  in  zu l ken 
toestand en alle  gevolgde h an d e lin g e n  
brach ten  m i j  geene ve rzach ting ; toen ik  de 
Dr. C asse ll’s T ab le tten  beproefde; o n m id d e lijk  
voelde ik  een w e lz ijn  in  m i jn  lic h aam , de 
sp ijsverteering  g in g  beter, de zenuw aandoen 
in g e n  verdw enen, de k rach ten  kw am en  m ij  
terug en heden b«n  ik ïo o  »terk dan voor d«n 
oorlog.

Cassell s
T 5 s t i l e t t e n

Universeel familie geneesmiddel tegen :

P R I J S  3  F R  E N
7 .5 0 F R .

( h e t  g r o o t  
model bevat

u lô ? n e ™ a a  ̂ V  e  r  o r ,  u  w a f  m a t t i n g  S l a p e l o o s h e i d
kocht d o o r  de Z e ? i u w z w a k h e » d  B i o e d g e b r e k  L e  v e n s M  m a  1 1 1 n g
ootheken i n £eiïu&ónst«king 8!echto fpijaver*«* ngZenuwacatigh .tri 
alle werelddee-- Neurasthenie U itputting Nierenziekte

I r 1 n r a Ï S v-° l ' P i j z t n ï l P T s  a a n b e v o le n  a a n  d e  v o e d e n d e  m o e d e r«  e n  a a n  
D r  ü  <i ? b ( 1 i  -  |j r f f, . r t . i r s o n « n  d is  de  k r i t i s c h e  t i j d v a k k e n  v a n  h e t  le v e n  
T a  h  l e t t o n  e n  5 . ,, t K - k f ó r  C a s s e l l ’s  C o .,  L t d ,  M a n c h e s t e r ,  C « a i8 n d
w e l c v r d  a  1 C- J X V ;  w r  -n  d - o a t  v o e r  B e lg ia  e n  be?  G ro « *  «>-•' •« *•
hatiî Uu-g. j ».ritir, Sanders. 27, Hue ôt ia C .attitré, C iu s s e t .

N E E M T  T W E E  
T A B L E T T E N

bij het slapen 
ga.an en g« zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
7 uit vervolgd 
en ge zult wel 
dra de vreugd« 
Uennen .Fracht 
en gesondhei* 
t<* t ezitten
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Te koop te Iseghem bij den Apotheker LALEMAN, 2, Brugstraat : 

VERHAMME, Marktstraat, 13 ; WYFFELS, Brugstraat, 53.
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K ie k e n k w e e k e rs ,  L a n d b o u w e rs
In geval van ziekte bij uwe leghennen of kiekens vraagt de

Onfeilbare Remedien Vermandere
Tegen Cholera, Diphteritis, Dikke Lever enz. Nu 4200, fr. 3.75 en “ ,50 de pak. 

Tegen Snot : MARVOL, fr. 2.50 en 5.00 de flesch.

Tegen pokken ; ARSYL0L, fr. 2.50 en 5.00 de flesch.

Te verkrijgen te Iseghem : Apotheek Laleman ; te Rousselare ter Apotheek 

Vandewalle. Groote Markt. — Te Lichtervelde, ter Apotheek Rosseel 
Voor den verkoop in ’t groot, Huis Pelgrims, Antwerpsche Steenweg, Brussel.

In de Belgische V lag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat 2 5, ISE G H E M .

Verkoop van allo slacli van kleederstoffen aan 
zeer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche  
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS vooralleer aan koopen te doen, komt 
zien naar de prijzen onzer stoffen, alle coucyrentie 
ónmogelijk.

BERICHT : Om aan de menigvuldige vragen hunner dienten te

voldoen zal Doktoor DELCR0IX en E D M .  I V I ^ ^ R E L
van nu af te raadplegen zijn den Dinsdag en Woensdag van iedere week bij M. P ierre 

BERLAMONT-ABEELE, ROUSSELARESTRAAT, 30, ISEGHEM.

HANDEL IN FLESSCHENBIER

S E Y N A E V E  G e z u s te rs
KfTtrijkstraat, (>4, ISEGHEM

J a v a  S te r k  -- D u b b e l  S te rk  

W e s tm in s te r  S to u t  

Öcho th-a le  — F>â lfi-nlrx. 

V e r l ï L o o p  v a n  W i j n e n

HANDEL in KOLEN.

Rumatieklijders! 
LIJDT NIET MEER

ELIXIR - o T l

P h il ip p ^ !

?  eeneesl

8

'JICHT •

RUMATIEK
W A T  U W  L I J D E N  W E Z E

De E L IX IR  P H IL IP P A R T  \
verzekerd U de snelle 
en volkomende genezing

A LG E M E EN  D EP O T VOOR BELG IË  :

268, d’Avroy laan, LU IK 
» tl goed» apotbskea.

JOSEPH  N A E H T
G roote  M ark t,  I Q ,

: : I S E G H E M .  ; ;

Gepot van alle slach van Machienoliën
SPECIALITEIT v a n  

Oliën voor Autos en Motocycletten 
W AGENVET, enz.

J i n s  VAN VEKTROUWEN.

W m M * ^  i

S. H O E T - H O E T  -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
Brillen, P in ce-N ez, B a rom eters  

Jumellen, V errek ijk ers
Wij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de 
.48 uren. Mijne groote ondervinding gesteund cp 
zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen mij in 
staat aan de verschillige gezichten, brillen te geven 
die hunne oogen goed passen en eenen voordeeligen 
invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 
hebben en wend u in volle vertrouwen ten mijnen 
huize.

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN en

Alle slach yan MATRASSEN op M A A T
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL 

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS,

aan de voordeeligste prijzen.

SP 'E  DIG E  EN  TROUWE BED IEN IN G v 

In 't  groot en in ’t  klein  
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DE P É L IC H Y S T R A A T , 12, | S E G H E ÎV».
recht over St Hiloniuskork

LA PLUS MODERNE
LA MfclLLEURE

LA MOINS CHÈRE,
c’est la

“ FORD ,,
T H E  U N I V E R S A L  C A R

NOUVEAUX PRIX :
Touring 4 -5  places avec démarreur électrique  

e t jantes amovibles . . fr . 8 .950 .00  
j Runabout, 2 places, avec démarreur et eci. 

électrique, jantes amovibles, fr. 8700.00  
Sedan, conduite in térieure , 4-5 places avec 

démarreur et écl. électrique et j amov.
fr 12850.00

Châssis ordinaire pour taxi et cam ionettes  
avec jantes amovibles. . . fr  5 .600 00 

Châssis camion Truck pour charge utile  
de 1250 Kgr. monté sur gros pneus fr. 7175 00

T racteur Fordson. fr. 7550.00

AGENCE DIRECTE:

L'Electro- Mécanique
Rue des Horticulteurs, C0URTRAI

------ - T é lé p h o n e  5 0 6  --------

Atelier de Réparation de toute marque
Tournage, Fraisage, 

Rectification, Soudure autogène, 

Réparations de Dynamos de voitures, 

Charge d’accumulateurs. Vulcanisation. 

ACHAT -  VENTE -  LOCATION 
Pneus, Huiles et .Accessoires.

Le TRACTEUR FORDSON est l ’idéal et le 
râve de tous les Laboureurs consciencieux.

Dépôt régional d’Essence SINC0-GAS0HNE.

Alb. VAN N ESTIÎ-V A NI lOUTTH
T afe lhouder (T ra ite u r )

-  G en ts tra it 35 . ISE G H E M  

Opvolger van ’t oud gekend huis 

V a n h o u tte - N e y r in o k  v a u  M o u s s e la i'e  

Wordt aanbevolen voor : 

EERE-MISSEN, VORM ING KO MS TEN en 

INSTELLA TIEN, voor ROUW-, TROUW- en 
GELEGENHEIDSDINERS 

M atige prijzen —  Rijke en B urgerskeuken  
Verhuring van Tafelservies.

ELKEN V R IJD A G

S to k v is c h  en M o lu w e
ook Versehe Viseh 

Drooge en In gel egde Haring

16, W ijngaardstraat, ISEGHEM. 
Vermindering van prijs aan voortverkoopers.

JBes^e Zaailanden en meersch

in blok gelegen te ISEGHEM, tusschen Bosch
molens en Mol, samen groot 7 Ha. 34 a 
beschikbaar met 1 Okt. aanstaande U IT  TER  
HAND te koop, in blok of bij perceelen. Men 
wende zich tot M Joris Vandeputte. Zonne- 
bloemstraat, 15, Antwerpen.

TE KOOP UIT TER HAND een ze. r 
goed EIKEN BEDDE m et ressort. Zich te be

vragen ten bureele van 't blad.

Te koop een Moteur Gaz-Pauvre
van 15 peerdenkracht met GAZOGÈNE van 25 p 

Inlichtingen ten bureele v a n ’t blad

0m u it gemeenzaamheid te scheiden

Over le nemen 

eene Stooinborstelfabriek
(m et M ekanieke en elektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge. Voor alle, 
inlichtingen zich wenden tot den [leer At.ois 

T IM P E R M A N ,  te Iseghem, of schrijven onder 

de letters PAX - postliggende te Brugge,


